
We willen geen nieuwe bedrijventerreinen meer, maar kiezen voor 
vernieuwing, verduurzaming en vergroening van bestaande terreinen. 
Energie van bedrijventerreinen moet zoveel mogelijk lokaal worden opgewekt 
en gebruikt.

We investeren in een breed aanbod van kunst, cultuur en sport dat 
meegroeit met het aantal inwoners van Brabant. Het uitoefenen en 
beleven van kunst, cultuur en sport zijn voor élke inwoner van Brabant 
betaalbaar en toegankelijk. 

Brabant is er voor iedereen, ongeacht leeftijd, fysieke kenmerken, 
achtergrond, geloofsovertuiging (of het ontbreken daarvan), gender en 
geaardheid. We bestrijden discriminatie actief en maken gebouwen, vervoer, 
voorzieningen, informatie en evenementen toegankelijk en veilig voor 
iedereen.

Verantwoord omgaan met data en technologie: GroenLinks wil dat de 
provincie zich houdt aan hoge privacy-standaarden en alleen verantwoord 
gebruikmaakt van data en nieuwe technologie. We helpen onze inwoners 
bovendien om hun digitale vaardigheden en weerbaarheid te versterken.

Hard optreden tegen milieucriminaliteit en ondermijning is noodzakelijk. 
We zorgen voor voldoende capaciteit voor controle en handhaving.

Een transparant, integer bestuur is van groot belang.

We onderzoeken het instellen van burgerberaden en andere mogelijkheden 
om de democratie te versterken.

We kiezen niet voor bezuinigen, maar voor investeren in een groen, 
gezond en gelukkig Brabant. Als we prioriteiten stellen, betekent dat ook 
dat we aan andere zaken, zoals het aanleggen van wegen, minder geld 
kunnen uitgeven.

We zetten maximaal in op schone en duurzame energie en zorgen 
ervoor dat álle inwoners van Brabant hiervan kunnen profiteren.

We zetten maximaal in op het voorkomen en tegengaan van 
energiearmoede.

Het beschermen en verbeteren van de Brabantse natuur heeft 
topprioriteit. We werken hierbij samen met vrijwilligers en 
maatschappelijke organisaties, en zorgen ook voor duidelijke regels.

We willen een gezond Brabant: schone lucht, bodem en water. We 
nemen maatregelen tegen verdroging, vervuiling, lawaai en stank. 

We nemen afscheid van de intensieve veehouderij. De toekomst van 
de Brabantse boeren is grotendeels plantaardig.

We helpen boeren om de omslag naar natuurinclusieve en 
biologische landbouw te maken.

We zorgen voor meer betaalbare, klimaatvriendelijke huizen in een 
groene, veilige omgeving, in steden en dorpen.

In Brabant is geen ruimte voor nog meer distributiecentra en extra 
asfalt voor autowegen.

We zetten de fiets op 1 en zorgen voor meer en betere fietsroutes en 
andere fietsvoorzieningen.

We investeren in het openbaar vervoer, zodat niemand afhankelijk 
hoeft te zijn van de auto, ook niet op het platteland.

GroenLinks wil een Brabants Banenplan dat dat meer mensen een 
stabiele baan geeft en tegelijk zorgt voor meer personeel in sectoren die 
dat nodig hebben.

SPEERPUNTEN


